
  :בספר) 59(היעזרו בעמ'  הקדמה  -הליברליזם 

  איזה ערך מדגישה הליברליזם? 

 ______________________________________________________________  

  ון לוק: 'עיקרון הזכויות הטבעיות של גאת שיטת הליברליזם מקבלת  

וכתבו אילו זכויות טבעיות יש לכל אדם    יםהבא  המקור קטעיקראו את  

  על פי לוק, הדגימו: 

הואיל וכל בני האדם שווים ועומדים ברשות עצמם, אסור שמי מהם יעשה רעה לחברו בכל הנוגע 

  לחייו, לבריאותו, לחירותו, או לרכושו.

  .] 6[ג'ון לוק, על הממשל המדיני (מתרגם: יוסף אור), ירושלים תשל"ג, עמ' 

  

אדם   כל  האדם,  בני  לכל  במשותף  ניתנו  החיים]  הנמוכים [=בעלי  היצורים  וכל  שהארץ  פי  על  אף 

על אלה    –הוא בעל קניין ביחס לגופו שלו; ורק הוא בלבד יש לו זכות לגופו. עבודת גופו ועמל כפיו  

לו  שהתקין  המצב  מן  מפקיעו  שהאדם  אפוא  דבר  כל  הם.  לו  שאמנם  הדיוק  פי  על  לומר  אפשר 

  , הריהו מערב בו את עבודתו ומוסיף עליו משהו משלו, ובאורח זה הופכו לקניינו. הטבע

  )22(ג'ון לוק, על הממשל המדיני, ירושלים תשל"ג, עמ' 

______________________________________________________________ ___

 ___________________________________________________________  

  ____________________________  אי  להגן על הזכויות הטבעיות של האדם?מי אחר

  על פי הליברליזם מי קודם למי? בתרשים הבא:  מלאו 

  [א. חובות האדם, זכויות האדם      ב. פרט, קבוצה ומדינה ]

  א. 

  

  

  ב.  

  

  

  

המדינה בחיי אזרחיה?  אילו חירויות יסוד מבליט הליברליזם? וכיצד תפיסה זו משפיע על מקום 

_______________________________________________________  



  

  לסיכום: 

  .     תפיסה הרואה באדם יצור  זו  הִליֵּבָרִליְזם:        

  בפני החוק.      כל בני האדם  

  לדוגמא: כל        אסור לשלטון במדינה להתערב לאדם בחייו ה .

 .  _____________אדם יכול לבחור במה הוא רוצה 

  

  

  קראו את המשפטים הבאים וכתבו איזה זכות לדעתכם הוא מקיים

  :  בספר)  59(היעזרו ברשימת הזכויות המופיעה בעמ'  

  .היהודים בצרפת יכולים לקיים את מצוות הדת היהודית כרצונם 

 הזכות: _________________ 

 פועלים במפעל הקימו וועד עובדים שידאג לשמור על הזכויות שלהם.  

 הזכות: _________________ 

  .החלטתי להיות עורך דין 

 __ ____הזכות: ___________ 

 .זכותי המלאה להגיד את דעתי איפה והיכן שארצה, גם עם היא לא מקובלת על כולם 

  __ _______________ הזכות:  

  .החזקת עבדים היא מחוץ לחוק 

  הזכות: ________________ 

  .הצבא נלחם נגד האויבים בכדי לאפשר לאזרחי המדינה לחיות ללא כל איום על חייהם 

  _______________ הזכות: 

  גרום לו נזק המשטרה תטפל בו.שהו יימרכושי הפרטי אינו הפקר ואם 

    הזכות: ______________

  

פרטיים   • חופשי   • שווים   •   להאמין  • מחסן מילים:   


